
SENIORCENTRUM 

SENECURA PLZEŇ

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
22.4.209 23.04.2019 24.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 27.04.2019 28.04.2019

Snídaně Velikonoční beránek bílá 
káva ,čaj(1,3,7)

Chléb s máslem a 
šunkou, řez rajčete, caro, 

čaj (1,3,7)

Rohlík s máslem a 
plátkovým sýrem, řez 

rajčete, caro, čaj (1,3,7)

Budapešťská 
pomazánka, chléb, 

zelenina, čaj, káva(1,3,7)

Celozrnné pečivo s 
pomazánkovým máslem, 

řez rajčete, čaj káva 
(1,3,7)

Vánočka s máslem, bílá 
káva, čaj (1,3,7)

Tvarohová pomazánka 
se sušenými rajčaty, 

chléb, čaj, caro (1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky

Mléčný nápoj, houska 
(1,3,7)

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní 
nabídky Ovoce dle denní nabídky Mléčný nápoj  

houska(1,3,7)

Polévka oběd
Hovězí vývar s 

fridátovými nudlemi 
(1,3,7,9)

Krupicová s vejci (1,3,9) Kuřecí vývar s vlasovými 
nudlemi (1,3,7,9)

Celerová krémová (1,7,9) Hrachová (1,7,9) Hovězí vývar s rýží (9) Italská (1,3,7,9)

Menu oběd 1
Pečená sekaná plněná s 

vařeným vajíčkem, 
bramborová kaše, 

máslo(1,3,7)

Vepřové játra na slanině, 
dušená rýže(1,3,7)

Smažené rybí filé , 
brambory (1,3,7,4)

Boloňské špagety (1,3,7)                           
Vepřové rizoto sypaný 
sýrem, kyselá okurka 

(7,10)

Krutí perkelt, těstoviny 
(1,3,7)

Marinovaná krkovička se 
šťouchanými brambory a 

fazolovými lusky(1,3,7)

Menu oběd 2 Těstoviny po 
uhlířsku(1,3,7)

Jogurtové knedlíčky s 
ovocným pyré, 

moučkový cukr,  
máslo(1,3,7)

Vepřový guláš , chléb 
(1,3,7)

Zapečené brambory se 
šunkou, sýrem a 
smetanou (1,3,7)

Uzené maso s 
bramborovou kaši(7)

Zapečené těstoviny  se 
zeleninou, vajíčkem, 
kyselá okurka(1,3,10)

 Zapečené brambory se 
zeleninou, rajčaty, sýrem 

a smetanou (1,3,7)

Dezert Velikonoční perník(1,3,7) Máslové pečivo (1,3,7) Ovoce dle denní nabídky Okurkový salát Makový řez(1,3,7) Vanilkový puding(7) Ovoce dle denní  nabídky

Svačina Zmrzlinový pohár s 
ovocem a šlehačkou(7) Čokoládový puding (1,7) Termix (1,7)

Meruňková kobliha 
(1,3,7)

Mléčný nápoj, pečivo 
(1,3,7)

Ovocná přesnídávka Mléčný řez (1,3,7)

Večeře Vaječná tlačenka, chléb 
(1,3,7)

Bramborový guláš, 
chléb(1,3,7)

Frankfurtská polévka s 
bramborem a párkem, 

pečivo (1,3,7)
Šunková pěna, chléb, řez 

rajčete(1,3,7)
Hovězí vývar s masem, 

pečivo (1,3,7)
Obložený chléb se sýrem 

a suchým salámem, 
zelenina (1,3,7)

Selská omeleta (3,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Bílý jogurt, tmavé pečivo 

(1,3,7)
Tavený sýr, tmavé 

pečivo(1,3,7) Dia přesnídávka Žervé ,chléb, 
jablko(1,3,7)

Dia džem, pečivo(1,3,7) Šunka chléb, řez 
rajčete(1,3,7)

Pomazánkové máslo, 
chléb, salátová 
okurka(1,3,7)

                         
ŠÉFKUCHAŘKA                    

MILUŠE HLADÍKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 22. 4. 2019 do 28. 4. 2019

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                   
alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem    

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:


